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ABSTRAKT 

Syfte: Syftet med denna studie var att ta reda på vad man kan förvänta sig för 

refraktionsfel av barn genom att undersöka en åldersgrupp från nio till elva år med 

Mohindra närretinoskopi. Resultaten skulle sedan jämföras med fem andra studier gjorda 

inom området. Syftet var vidare att fördjupa sig inom emmetropisering och 

refraktionsutveckling.  

Metod: 77 barn från tre skolor i Vadstena kommun i åldrarna 9 till 11 år undersöktes 

under april 2009 med Mohindra närretinoskopi. De sfäriska ekvivalenta 

refraktionsmedelvärdena togs fram och jämfördes med likvärdiga resultat från fem andra 

studier genomförda i olika länder. 

Resultat: De sfäriska ekvivalenta medelvärdena var för 9-, 10- och 11-åringar +1.29 D, 

+0.97 D respektive +1.22 D för pojkarna och +1.00 D, +1.22 D respektive +0.92 D för 

flickorna i Vadstena. I de asiatiska studierna var medelvärdena mot mer myopi medan den 

svenska och chilenska studien liknade medelvärdena från studien i Vadstena. 

Slutsats: Resultatet av denna undersökning visar att refraktionsutvecklingen tenderar att 

gå mot mer negativa värden med ökande ålder, dock är det långt ifrån alla barn som blir 

myopa när de börjar skolan. Asiatiska barn visar myopa medelvärden av refraktionen 

medan bland annat svenska barn visar hyperopa värden.
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SUMMARY 

Optometrists in Sweden are allowed to prescribe spectacles to children from the age of eight 

years. What refractive error can we predict from this age-group? Which factors control this? 

Emmetropization is an optical feedback system which controls the growth of the eye by 

adjusting the axial length and the refractive mediums of the eye. The system responds from a 

defocus on the retina, that is myopia or hyperopia, and adjusts the eye to reach emmetropia. 

Emmetropization is only active in early infancy. When children start school some of them 

develop myopia. The progression is associated with near work and heredity.  

The aim of this study was to find out the prediction of refractive error in children by examine 

an age-group from nine to eleven years old with Mohindra-nearretinoskopy. The results were 

compared with five other studies from different countries. The aim was also to become 

engrossed in emmetropization and the development of refractive errors.  

77 children from three schools in Vadstena in the ages of nine to eleven, were examined 

during April 2009 with Mohindra-nearretinoskopy. The spherical equivalent mean values of 

the refractive errors were compared with the results from the other studies.  

The spherical equivalent mean values were for the 9-, 10- and 11-year old children + 1.29 D,    

+ 0.97 D and + 1.22 D for the boys and + 1.00 D, + 1.22 D and + 0.92 D for the girls in 

Vadstena. In the studies made in Asia were the mean values more towards myopia but the 

Swedish and the Chilean results were more similar to the study from Vadstena. 

Emmetropization is something going on very early in life and is not the main factor for the 

development of refraction. Results shows that the development of refraction tends to go 

towards more negative values with increasing age, but there are a lot of children who will not 

become myopic when they start school. Asian children show myopic mean values while 

Swedish children show hyperopic mean values. 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 

Optiker i Sverige får ordinera optiska synhjälpmedel till barn från och med åtta års ålder 

(SOSFS 1995:4). Vad kan man förvänta sig för synfel av denna åldersgrupp som kanske 

kommer till optikern för första gången? Går barn från att vara hyperopa till att bli emmetropa 

och vad är det för mekanismer som styr detta (Medina, 1987)? Ska man räkna med att barn blir 

myopa när de börjar skolan på grund av ökat närarbete (Mutti et al, 2002)? 

 

 

Figur 1: Ögat i genomskärning. Illustratör Rune Johansson. Hämtad från boken Barns syn 

med tillåtelse från författaren Krister Inde (Inde, 2001). 

 

Ögats anatomi 

Ögat (figur 1) är en glob som i genomsnitt har en axiallängd på 24 mm, vilken varierar för 

olika individer (Forrester & McMenamin, 2002). Globen består av sclera, en vit stödjevävnad 

som täcks av en transparent bindehinna, konjunktiva. Det är alltså scleran som ger ögat dess 

vita färg. De två hinnorna övergår i hornhinnan, även kallad cornea, som täcker pupillen och 

den färgade regnbågshinnan, iris. Det man i dagligt tal nämner som ögonfärg är just vilken 

färg man har på iris. Irismuskeln reglerar storleken på pupillen beroende på hur mycket ljus 

som träffar ögat, ju mer ljus desto mindre blir pupillen. Hornhinnan är den vävnad i ögat som 
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bryter ljuset till största del. Därefter bryts ljuset av den kristallina linsen som är belägen bakom 

iris. Linsens brytande förmåga styrs av ciliarmuskeln som omringar linsen och gör den flatare 

eller kupigare (Remington, 2005). Den största delen av ögat består av en transparent, 

trögflytande gel, så kallad vitreous eller glaskroppen. Den fyller ut och ger ögat dess runda 

form och är belägen bakom linsen och sträcker sig bak till näthinnan. Ibland kan man se små 

prickar som flyter runt när man tittar mot ljuset, det man ser är egentligen små grumlingar som 

befinner sig i glaskroppen.  

Ljusstrålarna som kommer in i ögat strävar att fokusera på näthinnan, retina, med information 

om det objekt vi tittar på. Näthinnan består bland annat av gula fläcken, makula, där synceller i 

form av tappar ansvarar för vårt detaljseende. I perifera retina dominerar syncellerna i form av 

stavar som gör att vi ser bra i mörker. Syncellerna tar emot information från objektet som vi 

tittar på och omvandlar det till nervimpulser, som via ganglionceller går mot synnervsutträdet, 

papillen. Papillen ligger 3 mm jämsides med makula och här samlas alla nervfibrer som för 

nervimpulserna vidare ut mot synnerven och bak i hjärnan. De nasala nervfibrerna som går i 

synnerven från vardera öga korsar varandra i något som heter chiasma som ligger i hjärnan. 

Nervfibrerna från de temporala och nasala delarna av ögonen löper tillsammans i synbanorna 

bak till syncentrum i hjärnan, se figur 2. Här tolkas informationen av vad man egentligen ser, 

färg, form och rörelse etcetera (Remington, 2005; Forrester & McMenamin, 2002). 

 

Figur 2: Hjärnan och dess synbanor från ögon till syncentrum. Illustratör Rune Johansson. 

Hämtad från boken Barns syn med tillåtelse från författaren Krister Inde (Inde, 2001). 

 

Ametropier 

När en person inte har något synfel är personen rättsynt, eller emmetrop. Då ögat är avslappnat 

och inställt för avståndsseende, kommer de parallella ljusstrålar som träffar ögat, att brytas till 

en skarp punkt på näthinnan, se figur 3. Man ser då bra på både långt och nära håll om ögat 
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fortfarande är ungt och kan ställa in skärpan för nära håll. Ögats brytkraft samt styrkor på de 

glas man korrigerar med mäts i dioptrier och förkortas D (Grosvenor, 2007). 

 

Figur 3: Emmetropt öga där ljuset bryts på näthinnan. Baserad på bild från Primary care 

optometry. Illustratör Ida Nilsson. 

 

Hyperopi 

Detta är ett annat ord för översynthet. Då ögat är avslappnat och inställt för avståndsseende 

kommer de parallella ljusstrålar som träffar ögat att brytas bakom näthinnan, se figur 4. Det 

finns två orsaker till översynthet, antingen är ögat för kort eller så är ögats brytande medier, 

hornhinna och lins, för svagt brytande, vilket medför att ljuset fokuseras bakom näthinnan 

(Grosvenor, 2007). Bilden blir suddig, men ögat har en funktion som gör att linsen kan ställa 

in sig, ackommodera, vilket gör att ljuset bryts kraftigare och istället kan fokusera på 

näthinnan och därmed ge en tydlig bild. Ackommodationsförmågan avtar ju äldre man blir, så 

hyperopin blir svårare att ackommodera bort med åren. Vid närarbete måste linsen 

ackommodera ytterligare för att hålla en tydlig bild på näthinnan. För en hyperop person 

innebär det extra ansträngning för ögat eftersom synfelet måste kompenseras, vilket kan ge 

besvär som till exempel huvudvärk (Benjamin, 2006). En hyperop person korrigeras med 

plusglas som gör att ljuset bryts ihop på näthinnan istället för bakom, och ackommodationen 

kan då slappna av (Grosvenor, 2007). 

 

Figur 4: Hyperopt öga där ljuset bryts bakom näthinnan. Baserad på bild från Primary care 

optometry. Illustratör Ida Nilsson. 
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Myopi 

Detta är ett annat ord för närsynthet. Då ögat är avslappnat och inställt för avståndsseende 

kommer de parallella ljusstrålar som träffar ögat att brytas ihop framför näthinnan. Det finns 

två orsaker till närsynthet, antingen är ögat för långt eller så är ögats brytande medier, 

hornhinna och lins, för starkt brytande, vilket medför att ljuset fokuserar framför näthinnan. 

Myopi ger en suddig bild vid avståndsseende och kan inte ackommoderas bort eftersom en 

ackommodation gör att ljuset bryts mer, därför kommer ljuset att hamna ännu mer framför 

näthinnan än vad det redan gör. Däremot har man tydligt seende på nära håll, beroende på hur 

mycket närsynt man är. En myop person korrigeras med minusglas som gör att ljuset sprids 

och fokuserar på näthinnan istället för framför (Grosvenor, 2007).  

 

Figur 5: Myopt öga där ljuset bryts framför näthinnan. Baserad på bild från Primary care 

optometry. Illustratör Ida Nilsson. 

 

Astigmatism 

Detta innebär att ögat bryter ljuset olika mycket i olika meridianer. Istället för att ljuset bryts 

ihop till en punkt på ett ställe, bryts de olika ljusstrålarna ihop på två ställen. För att korrigera 

detta krävs ett speciellt cylinderglas som endast har styrka i ena meridianen (Grosvenor, 2007). 

 

Ögats embryonala utveckling 

Ett mänskligt embryo består av tre lager som kommer att bilda kroppen. Ektodermet bildar 

bland annat det centrala nervsystemet och huden, mesodermet bildar bland annat muskler och 

skelett. Endodermet bildar matspjälkningssystemet, lungor och lever etcetera (Larsen, 1997). 

Ögat bildas som ett utskott från hjärnan, de bakre strukturerna som näthinnan och synnerven är 

delar av det centrala nervsystemet och har bildats från ett förtjockat ektoderm (Remington, 

2005). De främre delarna som hornhinnan, iris och linsen har bildats från mesodermet. Ögats 

form framträder från hjärnans främre del redan tre veckor efter befruktningen (Larsen, 1997). 

Ögat fortsätter under den första månaden att forma och sluta sig som en rund ögonkopp. 
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Samtidigt bildar ektodermet en vesikel i koppen som sedan förtjockas och bildar den 

kristallina linsen. Näthinnan börjar formas under vecka fyra till sex då celler i ögonkoppens 

innersta lager växer till. Näthinnans olika lager bildas och växer till under hela fostertiden. 

Synnerven utvecklas under den första hälften av fostertiden medan de bakre synbanorna och 

synbarken utvecklas under den andra hälften av fostertiden. (Remington, 2005; Inde, 2001). 

Ögat är i genomsnitt 17 mm långt vid födseln och växer sedan till en längd på i genomsnitt 24 

mm. Corneas och linsens radier ökar även, vilket leder till att den brytande förmågan minskar 

(Benjamin, 2006). Vid sex års ålder är synbanorna och syncentrum färdigutvecklade och de 

flesta ögon har vuxit klart (Benjamin, 2006; Evans, 2007).  

Emmetropiseringsprocessen  

Ametropier är sammankopplade med olika faktorer som gör att refraktionen utvecklas. Till 

dessa faktorer räknas corneal brytkraft, främre kammardjup, kristallina linsens styrka samt 

axiallängden. Tillsammans utgör de ett system som strävar efter att få ögat emmetropt, detta 

kallas emmetropisering (Van Alphen, 1961; Wildsoet, 1997). Det diskuteras vad som styr 

systemet och huruvida emmetropiseringsprocessen påverkas av korrigering av hyperopa barn 

(Mutti, 2007; Atkinson et al, 2000; Medina, 1987; Wildsoet, 1997). Bevis på att 

emmetropiseringprocessen äger rum har stärkts genom många studier på djur. Studier visar att 

unga ögon kan kontrollera sitt refraktionsfel. Genom speciella glasögon gav man kycklingar en 

inducerad axialmyopi på -20.00 D. Ögonen slutade växa och cornea flatades ut när glasögonen 

togs bort, vilket medförde att emmetropin återställdes. De äldre kycklingarna visade sämre 

återställning mot emmetropi då deras axiallängd var större och cornea hade sämre kapacitet att 

flatas ut (Wildsoet, 1997).  

Studier på kycklingar, där de har gjorts hyperopa och myopa med minus- respektive plusglas, 

har visat att deras ögon har kompenserat för dessa synfel genom förändrad axiallängd och 

utflatad cornea. Därmed har de återställt refraktionen till utgångsläget, vilket visar att 

emmetropiseringsprocessen har varit aktiv. Man inducerade även myopi och hyperopi i en 

studie på apor (Wildsoet, 1997). Aporna fick bära en hjälm där det satt fast glasögon. Ett glas 

utan styrka var placerat på ena ögat samt antingen ett plus- eller minusglas framför det andra. 

Mätningar av axiallängden togs före och efter behandlingen med glasögonen. Där ett plusglas 

hade varit placerat såg man en minskning av axiallängden eftersom ljuset bröts framför 

näthinnan med den positiva styrkan. Där ett minusglas hade varit placerat såg man en ökning 
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av axiallängden eftersom ljuset bröts bakom näthinnan med den negativa styrkan. Ögonen 

strävade efter att ljuset skulle brytas på näthinnan, alltså en emmetropisering. Resultaten 

visade att emmetropiseringsprocessen är ett visuellt feedbacksystem som påverkas av att ljuset 

inte fokuseras på näthinnan utan framför eller bakom näthinnan, det vill säga ett defokus, 

vilket gör att ögat växer. Dock finns det en gräns för detta defokus på < 6.00 D. Om defokus är 

större finns risken för amblyopi (Hung et al, 1995). Amblyopi är en bestående synnedsättning 

till följd av att synceller i näthinnan inte stimuleras till exempel på grund av ett defokus, 

därmed får synsystemet i hjärnan inga tydliga bilder och synen utvecklas inte normalt (Inde, 

2001; Evans, 2007).  

Författarna spånade vidare om att ifall man korrigerade hyperopa barn skulle man ta bort deras 

defokus, det vill säga att lägga ljusets brytpunkt på näthinnan istället för att ha kvar den bakom 

näthinnan, därmed skulle inte emmetropiseringsprocessen pådrivas och utvecklingen av 

refraktionsfelen skulle påverkas och kanske göra att barnen förblev hyperopa (Hung et al, 

1995; Medina, 1987; Wildsoet, 1997). För att kunna förutspå progressionen av 

emmetropisering gjorde man en jämförelse mellan ålder och refraktionsfel i en longitudinell 

studie. De flesta föddes med hyperopi som ökade något till en början men som med tiden 

minskade för de som var okorrigerade. De som var myopa som barn fick ökad myopi i tonåren. 

Man kom fram till att feedbacksystemet checkar av refraktionsfelet hela tiden beroende på hur 

bilden är på näthinnan. Man ansåg även här att emmetropiseringen skulle störas av 

korrigerande linser, därför utvecklade man jämförelsen av progressionen genom att ta hänsyn 

till hur den påverkas av korrigerande linser och testade denna modell i en undersökning. 

Hyperopin visade sig vara kvarstående eller att den hade ökat vid korrektion av synfelet. De 

myoper och hyperoper som inte bar korrektion hade minskat sina synfel (Medina, 1987).  

Ska man då korrigera ett hyperopt barn eller kommer det att växa ifrån sitt synfel? Man har 

undersökt och kommit fram till att emmetropiseringsprocessen är en snabb process som äger 

rum mycket tidigt i livet. Hyperopi har visat sig minska drastiskt mellan tre och nio till tolv 

månaders ålder. Vid ett och ett halvt års ålder låg de flesta på en refraktion mellan +/-0.00 D 

till +3.00 D. För att hyperopin ska minska, måste axiallängden öka och samtidigt övervinna 

den minskning av den brytande förmågan som linsen och corneas utflatning står för. Detta sker 

mest effektivt vid tre till nio månaders ålder då emmetropiseringsprocessen är som mest aktiv. 

Till slut har förändringarna av axiallängden och ljusets brytande medier jämnat ut varandra 
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och processen avtar därmed. Att myopi skulle utvecklas av ökad axiallängd dementeras därför, 

eftersom cornean och linsen fortfarande strävar mot hyperopi.  Man menar även att ett defokus 

inte behöver vara den utlösande faktorn till emmetropisering då spädbarn kan ackommodera 

minst lika mycket som äldre barn. Om emmetropiseringsprocessen pågår under de första 

månaderna i livet och sedan avstannar, påverkas inte utvecklingen av korrigerande glas då 

refraktionen anses stabil (Mutti, 2007). För att ta reda på om små barns refraktionsfel påverkas 

av glasögonkorrektion gjordes en longitudinell studie på barn från dess att de var nio månader 

gamla till att de var 36 månader gamla. Det var två grupper där barnen hade en hyperopi på 

minst +3.50 D. Ena gruppen korrigerades med glasögon medan de andra var okorrigerade. Det 

fanns även en kontrollgrupp där barnen var mer emmetropa. När halva tiden hade gått hade 

den korrigerade gruppen emmetropiserats långsammare, men i slutändan hade de båda 

hyperopa grupperna minskat lika mycket i styrka med 1.20 D. Kontrollgruppen hade minskat 

med 0.30 D. Det konstaterades att glasögonkorrektion inte hade någon påverkan på 

refraktionsutvecklingen (Atkinson et al, 2000). 

Refraktionsutveckling 

För tidigt födda barn har en hög myopi på grund av ett underutvecklat öga. Ju lägre vikt de 

föds med desto högre myopi har de. En hög myopi stabiliseras efter ett års ålder och de flesta 

är då emmetropa (Grosvenor, 2007; Benjamin, 2006). Man trodde tidigare att alla nyfödda var 

hyperopa. Cook och Glasscock (1951) visade dock i en studie på 370 nyfödda att 

refraktionsfelen varierade från +12.00 D till -12.00 D. Cirka en fjärdedel av barnen var myopa 

(Grosvenor, 2007). Enligt tidigare studier sätter emmetropiseringsprocessen in mycket tidigt i 

livet, vilket medför att hyperopin och myopin minskar, det vill säga går mot emmetropi. De 

flesta som börjar skolan blir myopa under de första läsåren (Grosvenor & Goss, 1999), men 

barn som har hyperopi över +2.50 D tenderar att utveckla mer översynthet under sina skolår 

(Hirsch, 1962). Man har kunnat förutspå hur barns refraktionsutveckling kommer att se ut 

beroende på vad deras synfel var när de började skolan. I en studie av Hirsch från 1964 visade 

man hur refraktionen ändrades för 281 barn från förskolan upp till högstadiet (Grosvenor, 

2007; Benjamin, 2006). Se resultatet i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1: Förväntad refraktion vid 13-14 års ålder beroende på vad man hade för refraktion 

vid 5-6 års ålder. 

 

Refraktion vid 5-6 års ålder 

 

 

Förväntad refraktion vid 13-14 års ålder 

 

Hyperopi > + 1.50 D 

 

Barnet kommer troligen att förbli hyperopt 

 

 

Hyperopi mellan + 0.50 D och  

+ 1.25 D 

 

Barnet kommer troligen att bli emmetropt 

 

Hyperopi mellan +/-0.00 D och  

+ 0.50 D 

 

Barnet kommer troligen att bli myopt 

 

Myopi  

 

Barnet kommer troligen att förbli myopt och utveckla mer myopi. 

 

 

I en studie gjord på 32 barn i Hong Kong retinoskoperades barnen 11 veckor efter födseln samt 

vid en ålder av sju till åtta år. Resultaten visade att de åtta barn som var myopa vid sju till åtta 

års ålder hade en medelrefraktion på +1.66 D vid födseln, medan de som inte var myopa vid 

sju till åtta års ålder hade en medelrefraktion på +3.21 D (Edwards, 1999). I en liknande studie 

refraktionerades barn sex månader efter födseln samt vid 13 års ålder. Barnen delades in i två 

grupper, den ena där de var hyperopa och den andra där de var myopa. Vid sex månaders ålder 

hade den hyperopa gruppen en medelrefraktion på +1.75 D medan den myopa gruppen hade en 

medelrefraktion på -2.00 D. Vid 13 års ålder hade den hyperopa gruppen en medelrefraktion 

på +0.50 D medan den myopa gruppen hade en medelrefraktion på -1.00 D (Grosvenor, 2007).  

Det diskuteras varför synfel går mot det myopa hållet när barnen börjar skolan. Den största 

faktorn anses vara att det är ärftligt från föräldrarna. Antingen en ärftlighet som är 

miljöassocierad då föräldrars intressen för närarbete till exempel studier, ärvs till barnen. På så 

sätt är närarbete en indirekt orsak till myopisering. Eller så är man genetiskt sett extra 

påverkbar av närarbete vilket då kan ge myopi och samtidigt vara en förklaring till varför en 

del barn som läser intensivt inte utvecklar någon myopi, om de då genetiskt inte är lika 

känsliga. Efter ärftlighet kommer faktorer som närarbete, högre prestation i skolan och mindre 

utomhusaktiviteter. Närarbete tros bidra på grund av att man vid läsning ackommoderar för lite 

än vad som krävs, som på engelska kallas acommodative lag. Detta ger ett hyperopt defokus 

vilket gör att ögat växer och strävar efter att fokusera bilden på näthinnan. Ögat blir då för 

långt vid avståndsseende och har då skapat en myopisering (Mutti et al, 2002).  
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Studier av refraktionsfel hos barn från olika delar av världen visar en hög andel av hyperopi i 

Chile bland annat. I asiatiska länder är myopi av större andel, mer i de urbaniserade delarna 

och något mindre på landsbygden. Skandinaviska studier har visat att myopi är sällsynt vid 

barnens skolstart men ökar något när de kommer upp i tonåren (Andersson-Grönlund et al, 

2006). I Taiwan diskuteras det varför myopi har ökat bland barnen de senaste åren. Större 

fokus läggs på utbildning i allt yngre åldrar, högre press på utbildningarna samt en allt mer 

stressad miljö överlag. Samtidigt är myopiförekomsten lägre i jordbrukssamhällena (Lin et al, 

1999). Trots att refraktionsfelen skiljer mellan olika länder enas författarna från alla 

refraktionsstudier om att de flesta barn är hyperopa i lägre åldrar men att det går mot det 

myopa hållet ju äldre barnen blir (Watanabe et al, 1999; Zhao et al, 2000; Andersson-Grönlund 

et al, 2006; Lin et al, 1999; Maul et al, 2000). 

Retinoskopi 

En objektiv refraktionsmetod man kan använda är retinoskopi, vilken har fördelen att man inte 

behöver någon respons från sin patient och den är därmed lämplig att använda på barn. 

Retinoskopet är ett handhållet instrument och består av ett illuminationssystem och ett 

observationssystem (Benjamin, 2006). Med detta lyser man in i patientens öga för att se en 

streckliknande reflex från näthinnan. När man sveper med ljuset över pupillen så får man 

antingen en medgående rörelse av reflexen eller en motgående rörelse av reflexen beroende på 

om patienten är hyperop eller myop. Då man har korrigerat rätt syns en rund blänkande reflex 

som täcker hela pupillen. Vid medgående reflex lägger man för plusglas och vid motgående 

reflex lägger man för minusglas (Grosvenor, 2007). Höger öga undersöks först, men först ska 

man kontrollera att ackommodationen är avslappnad genom att lysa in i vänster öga och lägga 

för plusglas om en medgående rörelse syns. Om en motgående rörelse syns är ögat redan 

avslappnat. Samma sak görs på höger öga och sedan minskar man plusstyrkorna genom att gå 

mot mer minus (Benjamin, 2006). Man lägger för sfäriska provglas eller cylinderglas, om 

patienten har astigmatism, tills man har neutraliserat reflexen och man ser rund blänkande 

reflex.  

Beroende på vilket arbetsavstånd man har retinoskoperat på måste man kompensera för detta 

genom att subtrahera motsvarande dioptristyrka från sitt retinoskopivärde. När man har gjort 

det har man fått fram det slutgiltiga objektiva refraktionsvärdet (Elliott, 2007). Det finns olika 

retinoskopimetoder. Vid statisk retinoskopi ska patienten hela tiden fixera på ett objekt på 
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avstånd som är tillräckligt stort för att kunna urskilja, för att undvika ackommodation. Vid 

retinoskopi av barn kan det vara svårt för dem att hålla en fast och stadig fixation under hela 

undersökningen, man använder sig då hellre av cykloplegisk retinoskopi (Mohindra, 1977). 

Vid denna metod droppas barnen med cykloplegiska droppar som vidgar pupillen och gör att 

ciliarmuskeln relaxerar, därmed är ackommodationen avslappnad (Benjamin, 2006). Dock ger 

den vidgade pupillen ökad belysning mot näthinnan vilket kan ge störningar när man ska titta 

på reflexen. Dessutom vill inte alla föräldrar att deras barn ska utsättas för medicinska preparat 

i ögonen. En tredje, ickeinvasiv metod där ingenting vidrör ögonen men som ändå inte 

stimulerar till ackommodation finns då, så kallad Mohindra närretinoskopi (Mohindra, 1977). 

Mohindra närretinoskopi 

Indra Mohindra utvecklade närretinoskopin som var speciellt framtagen för att kunna 

undersöka nyfödda och barn (Owens et al, 1980). Den här metoden används då man inte vill 

att ackommodationen ska stimuleras och man inte vill eller har möjlighet att droppa ögonen 

med cykloplegika (Elliot, 2007). I denna studie användes närretinoskopi för att utesluta 

ackommodation och då cykloplegika ej gick att tillgå. Resultaten av närretinoskopi och 

cykloplegisk retinoskopi anses vara likvärdiga. Undersökningen utförs i ett totalt mörkt rum 

och patienten ska fixera blicken på ljuset från retinoskopet. Detta gör att ackommodationen ej 

stimuleras, dock intar ögats lins en tonisk, passiv, ackommodation på +0.75 D som man måste 

addera till det värde man får vid retinoskopin (Held et al, 1980). Det öga som man inte 

undersöker ska ockluderas, medan man lägger för provlinser för det andra ögat tills en 

neutralisering av reflexen erhålls. Retinoskopin utförs på 50 cm, det motsvarar 2.00 D som 

man normalt måste dra ifrån från retinoskopivärdet. På grund av den toniska 

ackommodationen på +0.75 D får man istället dra ifrån 1.25 D från sitt retinoskopivärde för att 

få det slutgiltiga objektiva refraktionsvärdet (Mohindra, 1977).  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att ta reda på vad man kan förvänta sig för refraktionsfel av barn 

genom att undersöka en åldersgrupp från nio till elva år med Mohindra närretinoskopi. 

Resultaten skulle sedan jämföras med fem andra studier gjorda inom området. Syftet var 

vidare att fördjupa sig inom emmetropisering och refraktionsutveckling.  



11 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Material 

Information om hur metoden skulle genomföras hittades via litteratur från högskolebiblioteket 

i Kalmar samt från vetenskapliga artiklar som söktes på via den elektroniska 

tidsskriftdatabasen PubMed. Även de studier som detta arbete skulle jämföras med hittades via 

PubMed. Nyckelord som användes vid artikelsök var: emmetropization, children, refractive 

errors, longitudinal study samt kombinationer av dessa. De studier som jämfördes var 

följande:  

1: A Longitudinal study of cykloplegic refraction in a cohort of 350 japanese schoolchildren. 

   Watanabe et al, 1999 

    

2: Refractive error study in children, results from Shunyi District China. 

   Zhao et al, 2000 

 

3: Ophthalmological findings in a sample of Swedish children aged 4-15 years. 

   Andersson-Grönlund et al, 2006 

 

4: Epidemiologic study of ocular refraction among schoolchildren in Taiwan in 1995. 

   Lin et al, 1999 

 

5: Refractive error study in children, results from La Florida Chile 

   Maul et al, 2000 

 

Urval 

Undersökningarna utfördes på 9-, 10- och 11-åringar i årskurs 3 och 4 på Katarinaskolan, S:t 

Persskolan och Rogslösa skola i Vadstena kommun. Optiker i Sverige får ordinera optiska 

synhjälpmedel till barn först från och med åtta års ålder (SOSFS 1995:4), därför valdes denna 

åldersgrupp då det inte fanns möjlighet att undersöka yngre barn samtidigt som gruppen var 

den yngsta möjliga då detta arbete ska handla om barns refraktionsfel. Rektorerna för 

respektive skola kontaktades för överenskommelse om detta. Ett informationsbrev delades ut 

till 150 stycken elever för att ta med hem till sina föräldrar, se bilaga 1. Föräldrarna fick i sin 

tur fick fylla i en talong om deras barn skulle få delta i studien eller inte. 77 stycken elever 

deltog i studien. 
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Utrustning 

Till undersökningarna användes ett retinoskop av modellen Keeler samt en provlåda med 

provglas, se bild 7 nedan. 

 

Bild 7: En provlåda med provglas samt ett retinoskop av modellen Keeler. 

Undersökningen 

Mohindra närretinoskopi utfördes på samtliga barn. Mätningarna utfördes i mörklagda rum. En 

provbåge med ocklusion framför vänster öga placerades på barnet medan höger öga 

undersöktes. Barnet instruerades att titta rakt in ljuset från retinoskopet under hela 

undersökningen. Arbetsavståndet var 50 cm som uppmättes med måttband. Ljusintensiteten 

reglerades på retinoskopet för att minimera bländning för barnet, men att en tydlig reflex från 

näthinnan fortfarande kunde ses. Innan provglasen placerades framför höger öga observerades 

det om reflexen från näthinnan hade med- eller mot-rörelse. Först placerades sfäriska provglas 

med plusstyrkor framför ögat om det var en medgående reflex eller minusglas om det var en 

motgående reflex. Styrkan ökades eller minskades beroende på om reflexen hade med- eller 

motrörelse, tills en blänkreflex erhölls i någon meridian. Om en motgående reflex syntes i den 

andra meridianen placerades cylinderglas där för att erhålla en blänkreflex även där. De 

uppmätta värdena antecknades i protokollet, se bilaga 2. Höger öga ockluderades sedan och en 

likadan undersökning genomfördes på vänster öga (Mohindra, 1977). 
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Beräkningar 

En summa på 1.25 D subtraherades från det värde man fick från retinoskopieringen för att få 

det slutgiltiga refraktionsfelet. I protokollet drogs denna summa av från retinoskopivärdet och 

det nya värdet antecknades, alltså barnets objektiva refraktionsfel (Mohindra, 1977). För de 

barn som behövde cylinderstyrka gjordes refraktionen om till sfäriskt ekvivalenta värden, där 

man har kompenserat för cylindern genom denna formel:  

Sfärisk ekvivalent = sfärisk komponent + ½ cylinder komponent (Watanabe et al, 1999). 

De sfäriska ekvivalenta värdena var de som användes för jämförelse mellan alla studier. 
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RESULTAT 

 

Här följer en sammanfattning av fem studier gjorda på refraktionsfel hos barn i olika åldrar 

och länder. Vidare kommer resultat av studien gjord på 9- till 11-åringar i Vadstena kommun. 

 

Studie 1: 

A Longitudinal study of cycloplegic refraction in a cohort of 350 japanese 

schoolchildren.  

Watanabe et al, Ophtal. Physiol. Opt. Vol. 19, No. 1 pp. 22-29, 1999. 

350 barn från landsbygden i sydvästra Japan undersöktes under fem år från sex års ålder till 

elva års ålder. Syftet var att se hur refraktionen utvecklades under dessa år. Barnen 

undersöktes under cykloplegi med en autorefraktor. De refraktiva värdena gjordes om till 

sfäriska ekvivalenta styrkor där halva cylinderstyrkan adderades till den sfäriska styrkan. 

Endast höger öga visas i resultatet i tabell 2. Se fördelning av ametropier i tabell 3. Författarna 

kom fram till att under denna period svängde synfelen från en svag hyperopi till en emmetropi. 

Myopi var ovanligt vid de lägre åldrarna men ökade något vid elva års ålder, dock ovanligt låg 

prevalens jämfört med andra studier på japanska barn. Det diskuterades om detta hade att göra 

med att barnen i denna studie var från landsbygden medan de andra var från stadsmiljö. 

Tabell 2: Sfäriska ekvivalenta resultat för höger öga i åldrarna 6 till 11 år. 

Ålder Medelvärde (D) Median (D) Omfång (D) 

6 + 0.96 + 0.91 – 1.61  +6.21 

7 + 0.78 + 0.75 – 3.29  +6.04 

8 + 0.73 + 0.74 – 4.85  +5.25 

9 + 0.56 + 0.63 – 5.58  +6.05 

10 + 0.31 + 0.46 – 6.75  +4.84 

11 + 0.11 + 0.34 – 7.74  +4.72 
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Tabell 3: Fördelning av ametropier i procent. En jämförelse mellan 6- och 11 års ålder. 

Observera att < -0.50 betyder en myopi på -0.50 D eller mer, det vill säga större negativa 

värden. 

 

Ålder Myopa  

< -0.5 D 

Emmetropa 

> -0.5 D <+0.5 D 

Hyperopa 

> +0.5 D 

6 3 % 17 % 80 % 

11 17 % 48 % 35 % 



16 

 

Studie 2: 

 

Refractive error study in children, results from Shunyi District China. 
Zhao et al, American Journal of Optometry, Vol. 129, Issue 4, April 2000, p. 427-435 

 

5884 barn från landsbygden nordöst om Peking i Kina undersöktes under cykloplegi med 

retinoskopi och autorefraktor. Syftet var att ta reda på prevalensen av refraktionsfel. Barnen 

var i åldrarna fem till femton år. I tabell 4 visas medelvärden och omfång för de sfäriska 

ekvivalenta refraktionsvärdena, SER. Se fördelning av ametropier i tabell 5. Författarna till 

artikeln kom fram till att myopi var det huvudsakliga refraktionsfelet som ökade stadigt från 

och med åtta års ålder. Refraktionsfelen ökade snabbast hos flickorna, anledningen var okänd 

men troligtvis hade det med att göra att flickorna var mer färdigutvecklade än pojkarna. 

Tabell 4: Sfäriska ekvivalenta medelvärden i åldrarna 5 till 15 år.  

 

Ålder 

Pojkar Flickor 

Medelvärde (D) Omfång (D) Medelvärde (D) Omfång (D) 

5-6 + 1.05 + 0.35 + 1.70 + 1.30 + 0.20  + 2.30 

7-8 + 0.85 + 0.10  +1.60 + 1.00 + 0.10  + 1.80 

9 + 0.70 – 0.30  + 1.70 + 0.75 – 0.40 + 1.90 

10 + 0.65 – 0.30  + 1.65 + 0.50 – 0.45  + 1.45 

11 + 0.50 – 0.40  + 1.20 + 0.30 – 0.75  + 1.35 

12-13 + 0.19 – 1.40  + 1.60 – 0.12 – 1.75  + 1.25 

14-15 – 0.28 – 2.10  + 1.40 – 0.65 – 2.75  + 1.20 

 

Tabell 5: Fördelning av ametropier i procent mellan och pojkar och flickor och studiens 

yngsta och äldsta åldrar. Observera att < -0.50 betyder en myopi på -0.50 D eller mer, det vill 

säga större negativa värden. 

Ålder Myopi < -0.50 D Hyperopi > +2.00 D 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

5 < 1 % < 1 % 8.8 % 19.6 % 

15 36.7 % 55 % < 2 % < 2 % 
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Studie 3: 

 

Ophthalmological findings in a sample of Swedish children aged 4-15 years. 
Andersson-Grönlund et al, Acta Ophthalmol. Scand. 2006: 84: 169–176 

 

143 barn från olika socioekonomiska delar av Göteborg undersöktes för att bland annat ta reda 

på refraktionsfelen hos dem. Barnen var fyra till femton år gamla och de undersöktes under 

cykloplegi med autorefraktor. I tabell 6 visas medelvärden för de sfäriska ekvivalenta 

refraktionsvärdena. Se fördelning av ametropier i tabell 7. Författarna fann ett samband mellan 

ökad myopi och ökad ålder. Trots att det var få personer som undersöktes i studien stämde 

prevalensen av myopi in med andra studier från Skandinaven som författarna har jämfört med. 

Där var 1-2 % myopa vid 7-8 års ålder och 20-30 % var myopa vid 13-15 års ålder, vilket 

ungefärligt stämmer överens med denna studie. Av det totala antalet deltagande i Göteborg var 

det endast 6 % som hade en myopi på -0.50 D eller mer. 

Tabell 6: Sfäriska ekvivalenta medelvärden i åldrarna 4-15 år. 

Ålder Medelvärde (D) Omfång (D) 

4-6 + 1.30 – 1.30  + 4.00 

7-9 + 0.90 – 0.80  + 2.70 

10-12 + 0.70 – 1.40  + 2.90  

13-15 + 0.60 – 2.00  + 3.00 

 

Tabell 7: Fördelning av ametropier i de olika åldersgrupperna. Observera att < -0.50 betyder 

en myopi på -0.50 D eller mer, det vill säga större negativa värden. 

 

Ålder Myopa < -0.50 D Hyperopa > +2.00 D 

4-6 0.0 % 14.3 % 

7-9 0.0 % 9.5 % 

10-12 8.6 % 2.9 % 

13-15 19.3 % 9.7 % 
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Studie 4: 

 

Epidemiologic study of ocular refraction among schoolchildren in Taiwan in 1995. 
Lin et al, Optometry and vision science, Vol. 76, No. 5, pp. 275-281, 1999. 

11 178 barn undersöktes under cykloplegi med autorefraktor och retinoskopi. De var i åldrarna 

sju till arton år och kom från olika städer och skolor i Taiwan. Medelvärden och omfång för 

sfäriska ekvivalenta styrkor visas i tabell 8. Se prevalens av myopi i tabell 9. Denna studie 

hade även gjorts nio år tidigare och man fann nu att allt fler hade gått mot myopi. Detta tros 

bero på att allt fler studerar i Taiwan samt en stressad miljö. Man såg även att prevalensen av 

myopi var större hos flickor än hos pojkar. 

Tabell 8: Sfäriska ekvivalenta medelvärden och omfång för höger öga fördelat mellan olika 

kön och åldrar. 

 

Ålder 

Pojkar Flickor 

Medelvärde (D) Omfång (D) Medelvärde (D) Omfång (D) 

7-8 + 0.36 – 1.12  + 1.50 + 0.35 – 0.91  + 1.48 

9 – 0.08 – 1.35  +1.19 – 0.22 – 1.68  + 1.24 

10 – 0.33 – 1.78  +1.12 – 0.40 – 2.12  +1.32 

11 – 0.49 – 2.03  +1.05 – 0.95 – 2.81  + 0.91 

12-13 – 1.09 – 3.22  + 0.83 – 1.40 – 3.03  + 0.83 

14-15 – 1.82 – 4.46  + 0.68 – 2.80 – 5.01  + 0.54 

16-18 – 2.58 – 5.53  + 0.27 – 3.63 – 6.53  -0.86 

 

 

Tabell 9: Prevalens av myopi fördelat över olika åldrar för både flickor och pojkar. Observera 

att < -0.25 betyder en myopi på -0.50 D eller mer, det vill säga större negativa värden. 

 

Ålder Prevalens av myopi 

< -0.25 D 

7 12 % 

12 56 % 

15 76 % 

16 84 % 
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Studie 5: 

 

Refractive error study in children, results from La Florida Chile 
Maul et al, American Journal of Optometry, Vol. 129, No. 4, pp. 445-454, 2000. 

 

5303 barn från en förort till Santiago i Chile undersöktes under cykloplegi med retinoskopi och 

autorefraktor för att ta reda på prevalensen av refraktionsfel. Barnen var i åldrarna fem till 

femton år. Medelvärden och omfång för sfäriska ekvivalenta refraktionsvärden visas i tabell 

10. Fördelning av ametropier visas i tabell 11. Prevalensen av hyperopi var hög i de yngre 

åldrarna och blev därför det huvudsakliga refraktionsfelet i studien. Med ökande ålder 

minskade hyperopin medan myopin ökade.  

Tabell 10: Medelvärden och omfång över sfäriska ekvivalenta refraktionsvärden (SER) 

fördelat över olika kön och åldrar. 

 

Ålder 

Pojkar Flickor 

Medelvärde (D) Omfång (D) Medelvärde (D) Omfång (D) 

5-6 + 1.70 + 0.20  + 2.70 + 1.45 + 0.20  + 2.70 

7-8 + 1.65 – 0.10  + 2.80 + 1.30 + 0.10  + 2.20 

9 + 1.10 + 0.30  + 1.90 + 0.95 – 0.50  + 2.40 

10 + 1.15 + 0.20  + 2.15 + 0.80 – 0.60  + 2.25 

11 + 0.90 – 0.10  + 1.90 + 1.00 +/-0.00  + 1.90 

12-13 + 0.90 – 0.70  + 2.30 + 0.65 – 1.00  + 2.30 

14-15 + 0.45 – 1.75  + 2.20 + 0.25 – 1.10  + 2.20 

 

 

Tabell 11: Fördelning av ametropier i procent mellan och pojkar och flickor och studiens 

yngsta och äldsta åldrar. Observera att < -0.50 betyder en myopi på -0.50 D eller mer, det vill 

säga större negativa värden. 

 

Ålder Myopi < -0.50 D Hyperopi > +2.00 D 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

5 3.4 % 3.4 % 22.7 % 26.3 % 

15 19.4 % 14.7 % 7.1 % 8.9 % 
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Studie gjord på 9- till 11-åringar i Vadstena kommun 

 

77 barn från årskurs tre och fyra på Katarinaskolan, S:t Persskolan och Rogslösa skola i 

Vadstena kommun undersöktes med Mohindra närretinoskopi för att ta reda på deras 

refraktionsfel. 43 flickor och 34 pojkar deltog i studien. Barnen var i åldrarna nio till elva år. 

Fördelningen av pojkar och flickor var jämnt fördelat i de olika åldersgrupperna, utom i 9-

årsgruppen där det var mer än dubbelt så många flickor. Fördelningen ses i tabell 12.  

Tabell 12: Antal deltagande elever fördelat på kön och ålder 

Ålder Pojkar Flickor 

9 6 15 

10 19 19 

11 9 9 

 

I tabell 13 och 14 ses de sfäriska ekvivalenta medelvärdena samt refraktionsfelens omfång i 

dioptrier för höger respektive vänster öga. Alla medelvärden är hyperopa och ligger runt +1.00 

D.  

Tabell 13: Sfäriska ekvivalenta medelvärden och omfång för höger öga. 

 

Ålder 

Pojkar Flickor 

Medelvärde (D) Omfång (D) Medelvärde (D) Omfång (D) 

9 + 1.29 +/- 0.00 + 4.25 + 1.00 +/- 0.00 + 1.50 

10 + 0.97 – 2.25  + 5.25 + 1.22 +/- 0.00  + 3.25 

11 + 1.22 + 0.50  + 1.75 + 0.92 +/- 0.00  + 2.25 
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Tabell 14: Sfäriska ekvivalenta medelvärden och omfång för vänster öga. 

 

Ålder 

Pojkar Flickor 

Medelvärde (D) Omfång (D) Medelvärde (D) Omfång (D) 

9 + 1.58 +/- 0.00  +5.25 + 0.98 +/- 0.00  + 1.75 

10 + 1.05 – 1.75  + 5.25 + 1.36 +/- 0.00  + 3.25 

11 + 1.25 + 0.50  + 2.00 + 0.81 +/- 0.00  + 1.75 

 

 

Av de 77 barn som undersöktes var det endast 1 % som hade myopi mer än -0.50 D. 12 % 

hade en hyperopi mer än +2.00 D. 87 % låg alltså på en refraktion mellan -0.50 D och +2.00 

D. Nedan följer fördelningen av denna myopi- och hyperopiförekomst i tabell 15. 

 Tabell 15: Fördelning av ametropier. Värdena visar andel procent av barnen för varje 

åldersgrupp. Observera att < -0.50 betyder en myopi på -0.50 D eller mer, det vill säga större 

negativa värden. 

 

Ålder Myopi < -0.50 D Hyperopi > +2.00 D 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

9 0 % 0 % 33 % 0 % 

10 5.3% 0 % 10.5 % 15.8 % 
11 0 % 0 % 11.1 % 11.1 % 
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I tabell 16 ses en sammanställning av alla studier som har visats i denna resultatdel. 

Medelvärdet för refraktionsfelen visas för åldrarna 9 till 11 år eftersom syftet för detta arbete 

var att ta reda på värdena för just denna åldersgrupp. I Göteborgsstudien visas resultat för två 

åldersgrupper 7-9 och 10-12 då författarna har sammanfört dessa värden. 

 

Studie Land/ 

område 

Antal 

deltagande 

Medelvärde 

SER 9 år 

Medelvärde 

SER 10 år 

Medelvärde 

SER 11 år 

Omfång (D) 

A longitudinal study 

of cycloplegic 

refraction in a cohort 

of 350 Japanese 

schoolchildren. 

Japan/ 

lands-

bygden 

 

350 

 

+ 0.56 D 

 

+ 0.31 D 

 

+ 0.11 D 

 

-7.74  

+ 6.05 

Refractive error 

study in children, 

results from Shunyi 

District, China 

Kina/ 

lands-

bygden 

 

5884 
Pojkar: 

+ 0.70D 

 

Flickor: 

+ 0.75 D 

Pojkar: 

+ 0.65 D 

 

Flickor: 

+ 0.50 D 

Pojkar: 

+ 0.50 D 

 

Flickor: 

+ 0.30 D 

P: -0.40  

+ 1.70 

 

F: -0.75  

+ 1.90 

Ophthalmological 

findings in a sample 

of Swedish children 

aged 4-15 years. 

Sverige/ 

olika 

delar av 

Göteborg 

 

143 
7-9 år: 

+ 0.90 

10-12 år: 

+ 0.70 

  

– 1.40  

+ 2.90 

Epidemiologic study 

of ocular refraction 

among 

schoolchildren in 

Taiwan in 1995 

Taiwan/ 

olika 

områden 

 

11 178 

Pojkar: 

-0.40 D 

 

Flickor: 

-0.22 D 

Pojkar: 

-0.33 D 

 

Flickor: 

-0.40 D 

Pojkar: 

-0.49 D 

 

Flickor: 

-0.95 D 

P: -2.03  

+ 1.19 

 

F: -2.81  

+ 1.32 

Refractive error 

study in children, 

results from La 

Florida, Chile 

Chile/ 

förort 

 

5303 

Pojkar: 

+ 1.10 D 

 

Flickor: 

+ 0.95 D 

Pojkar: 

+ 1.15 D 

 

Flickor: 

+ 0.80 D 

Pojkar: 

+ 0.90 D 

 

Flickor: 

+ 1.00 D 

P: -0.10  

+ 2.15 

 

F: -0.60  

+ 2.40 

Studie gjord på 9- till 

11-åringar i 

Vadstena kommun 

Sverige/ 

liten ort 

 

77 

Pojkar: 

+ 1.29 D 

 

Flickor: 

+ 1.00 D 

Pojkar: 

+ 0.97 D 

 

Flickor: 

+ 1.22 D 

Pojkar: 

+ 1.22 D 

 

Flickor: 

+ 0.92 D 

P: -2.25  

+ 5.25 

 

F: +/- 0.00 

 + 3.25 

Tabell 16: En sammanställning över medelvärde och omfång med sfäriska ekvivalenta 

refraktionsvärden (SER) för alla studier. De flesta studier visar värden för både pojkar och 

flickor medan andra har värden för det totala antalet undersökta. Studien från Göteborg visar 

sina resultat i två åldersgrupper. 
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DISKUSSION 

 

En intressant iakttagelse från de fem studierna från olika delar av världen är att medelvärdena 

för refraktionsfelen tenderar att alla gå från hyperopi till det myopa hållet ju äldre barnen blir, 

trots att en del landar på myopa värden och andra når emmetropi (Watanabe et al, 1999; Zhao 

et al, 2000; Andersson-Grönlund et al, 2006; Lin et al, 1999; Maul et al, 2000). En del av 

syftet i denna studie var att ta reda på hur emmetropiseringsprocessen påverkar 

refraktionsutvecklingen hos barn. Är det då den som bidrar till denna förskjutning av 

refraktionsvärdena vid ökande ålder eller finns det andra faktorer? 

Genom flera studier har man visat att unga ögon påverkas av ett defokus i ögat som gör att 

axiallängden och ögats brytande medier anpassar sig mot emmetropi för att få en tydlig bild på 

näthinnan, beroende på om det är ett hyperopt eller myopt defokus (Mutti, 2007; Atkinson et 

al, 2000; Medina, 1987; Wildsoet, 1997; Hung et al, 1995). Så länge dessa faktorer arbetar mot 

varandra anses emmetropiseringen vara aktiv vilket man kom fram till varade under det första 

året efter födseln. Att korrigering av synfel hos barn äldre än nio månader skulle störa 

processen visade sig vara felaktigt då studier visade att korrigerande glasögon inte hade någon 

påverkan på refraktionsutvecklingen när man jämförde med en grupp som inte bar några 

glasögon. Det kan förklaras med att emmetropiseringsprocessen inte längre var aktiv då man 

utförde studierna på barn äldre än ett år, därmed fanns det ingenting som kunde påverkas av 

korrigeringen.  

Att barns refraktionsfel ändå går mot emmetropi och myopi i vissa fall, bör då bero på andra 

faktorer. Från födseln växer ögonen naturligt och blir längre fram till cirka sex års ålder. Det 

tycks då vara självklart att detta ska bidra till att hyperopin minskar och man går mot 

emmetropi. Samtidigt som axiallängden ökar så flatas hornhinnan ut och linsens brytande 

förmåga minskar, vilket leder till det omvända, en ökning av hyperopi. Då dessa faktorer 

motverkar varandra sker ju ingen utveckling åt varken det ena eller det andra hållet. 

När barnen sedan börjar skolan verkar det vara andra orsaker som styr refraktionsutvecklingen. 

I skolan börjar barnen läsa och aktiverar sig i allt mer närarbete, vilket anses vara en 

bidragande faktor till myopisering. Här finns det teorier om att ögat växer på grund av ett 
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hyperopt defokus orsakat av en ofullständig ackommodation, acommodative lag. Myopi är 

också starkt förknippat med hereditet, alltså att den ärvs från föräldrarna. 

I studierna som jämförs i resultatet ser man att refraktionsvärdena ser olika ut beroende på var 

i världen de är utförda. Studie ett, två och fyra är gjorda i Japan, Kina respektive Taiwan 

(Watanabe et al, 1999; Zhao et al, 2000; Lin et al, 1999). Som nämnts tidigare har Asien högre 

andel av myopi, mer i de urbaniserade delarna och något mindre på landsbygden. Samtliga tre 

studier är gjorda Asien och har de lägsta refraktionsmedelvärdena, vilket stämmer överens 

med teorin. Taiwan visar lägst medelvärden och där är studien utförd på barn från olika 

stadsdelar, samtidigt är åldersgruppen från sju till arton år, där de äldre förmodligen har hunnit 

utveckla mer myopi än barnen i de andra studierna där åldersgrupperna är lägre. Studierna från 

Japan och Kina är båda gjorda på barn från landsbygden och visar på medelvärden mot mer 

hyperopi än den från Taiwan. Så teorin om att barn från urbaniserade städer har utvecklat mer 

myopi på grund av mer intensiv skolgång än barnen på landsbygden stämmer då överens med 

dessa studier. Vidare kan det diskuteras om resultatet bara beror på vilka områden barnen 

undersöktes i och därmed vilken skolgång de hade. Hereditet är en stor faktor till 

myopiutveckling som nämnts tidigare. Antingen sitter det i generna eller så är det intressen 

och livsstil som ärvs från föräldrarna som gör att barnen tar efter med till exempel extra 

läsning. Om det beror på det sistnämnda är ju närarbete i så fall en indirekt faktor till 

myopiutveckling.   

Man ser även tydligt på myopiförekomsten för dessa länder att den ökar kraftigt med stigande 

ålder. I Japan ökar den 14 procentenheter från sex till elva års ålder. I Kina ökar den 36 

procentenheter för pojkar och 54 procentenheter för flickor mellan fem och femton års ålder. 

Den största ökningen sker i Taiwan med hela 72 procentenheter från sju till arton års ålder, 

dock är personerna äldre i denna studie men myopiförekomsten är väldigt hög genom alla 

åldrar.  

Vid jämförelse av de resterande studierna med varandra ser man att deras resultat stämmer bra 

överens om man tittar på refraktionsmedelvärdena. Dock skiljer sig myopiförekomsten mellan 

studierna i Sverige och den i Chile (Maul et al, 2000). I Göteborg (Andersson-Grönlund et al, 

2006) och Vadstena var det endast 6 % respektive 1 % som hade en myopi på mer än – 0.50 D 

av det totala antalet deltagande, medan det var 14-20 % av bara gruppens äldsta deltagande 

som hade myopi på mer än – 0.50 D i den chilenska studien. Eftersom studien i Vadstena inte 
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omfattade barn yngre än nio år som i de andra studierna tycker man att det borde vara en större 

prevalens av myopi i denna studie än de andra, då högre åldrar gav mer negativa värden. Å 

andra sidan är Vadstena en mindre ort än vad Göteborg är, om nu olika områden spelar någon 

roll för detta i Sverige. Skolgången ser ju ändå ganska lika ut i Sverige, kommuner emellan, 

som det kanske inte är i andra länder mellan rika och fattiga områden. Antalet deltagande i de 

svenska studierna var betydligt lägre än i studien från Chile vilket kan vara en faktor till att 

man har missat en del myoper. I Vadstena kan det även bero på att alla som blev tillfrågade att 

delta i studien inte svarade ja. Av 150 barn var det 77 stycken som deltog. Kan det då vara så 

att man missade en del myopa barn av den anledningen? Det kan ha varit så att föräldrar till 

myopa barn inte valde att anmäla sitt barn till studien för att de redan visste om att deras barn 

hade ett synfel och inte kände intresse för detta då. I annat fall är det helt enkelt så att svenska 

barn inte är lika mycket myopa som i övriga världen. Refraktionsmedelvärdena är ändå väldigt 

lika mellan Chile och Sverige. Alla åldrar har där medelvärden mellan +/- 0.00 D och + 2.00 D 

och dessa är de högsta av alla de sex studierna som tas upp i resultatet. Man ser ändå att alla 

medelvärden går mot emmetropi och myopi med ökande ålder förutom i Vadstena, vilket kan 

bero på att inte så många olika åldrar undersöktes. 

Vidare kan vissa felkällor anges för studien i Vadstena. För långt eller för kort arbetsavstånd 

kan ha använts vid retinoskopin. Det tenderade ofta till att bli för kort arbetsavstånd vilket 

betyder att en större summa skulle subtraherats från retinoskopivärdet och därmed skulle man 

ha fått värden mot mer minus. Även ljusstyrkan i rummet kan vara en felkälla. Enligt metoden 

skulle rummet vara totalt mörklagt där det enda ljuset skulle vara från retinoskopet. Studien 

utfördes på tre olika skolor i kommunen där det inte gick att få totalt mörka rum överallt. Om 

ljus har kommit in i rummet kan ackommodationen ha påverkats och satts igång, vilket betyder 

att värdena skulle visat mer minus än vad det egentligen var. Om dessa två faktorer kan ha 

påverkat resultatet kanske det skulle gå jämnt ut eftersom den ena skulle visa mer plus än vad 

det var och den andra mer minus än vad det var, därmed kanske ingen förändring? 

Jämför man refraktionsmetoderna mellan alla studier ser man att alla utom Vadstena-studien 

har utförts under cykloplegi med antingen retinoskop och/eller autorefraktor. I Vadstena 

utfördes undersökningen med Mohindra-närretinoskopi. Denna metod anses vara likvärdig 

med cykloplegisk retinoskopi, vilka båda ska ge avslappnad ackommodation. Därför borde det 

inte ha blivit missvisande värden på grund av detta. Dock finns den toniska ackommodationen 
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kvar vid Mohindra-metoden, men den kompenserar man ju för genom en addition på +0.75 D. 

Självklart kan det ha blivit missvisande resultat på grund av att reflexen från näthinnan har 

bedömts felaktigt, vilket har gjort att fel styrka på glaset har placerats framför ögat och att ett 

annat värde än vad det borde vara har antecknats i protokollet. Mohindra-närretinoskopi var en 

utmärkt och smidig metod att utföra på barnen vilken borde användas ute på klinikerna om 

man inte vill, får eller kan använda sig av cykloplegiska droppar. 

Så vad ska man då förvänta sig för refraktionsfel av barn i åldern 9-11 år som kanske kommer 

till optikern för första gången? Svenska barn visade sig ha hyperopa refraktionsmedelvärden, 

så som optiker ska man nog inte bara förvänta sig myopa barn, utan många hyperoper som 

behöver glasögon på grund av huvudvärk och överansträngda ögon för att de har fått använda 

för mycket av sin ackommodation. 

 

SLUTSATS 

Resultatet av denna undersökning visar att refraktionsutvecklingen tenderar att gå mot mer 

negativa värden med ökande ålder, dock är det långt ifrån alla barn som blir myopa när de 

börjar skolan. Asiatiska barn visar myopa medelvärden av refraktionen medan bland annat 

svenska barn visar hyperopa värden.
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BILAGA 1 

Till elever och föräldrar i åk. 3 och 4 

Hej! 

Mitt namn är Dinah Blüthl Larsson. Jag går tredje och sista året på optikerprogrammet på 

Högskolan i Kalmar. I slutet av mars ska vi börja med vårt examensarbete där jag ska 

undersöka vad man kan förvänta sig för synfel av barn i åldern nio och tio år. Detta ska sedan 

jämföras med andra studier. Syftet är att se vart barnen ligger i ögats utvecklingsprocess, om 

de är rättsynta, översynta eller närsynta.  

Under v. 16 kommer jag till S:t Persskolan och Rogslösa skola för att göra mätningar på 

barnen. Eleverna får komma två åt gången där mätningen tar ca en kvart per elev. Jag kommer 

att använda mig av en metod som kallas retinoskopi, vilket innebär att man i ett totalt mörkt 

rum, lyser in i ögonen med ett handhållet instrument för att se en reflex från ögats näthinna. 

Med hjälp av olika provglas som man håller framför ett öga i taget så kan man uppskatta 

barnets eventuella synfel. Detta ger inget obehag annat än att barnet blir lite bländad. 

Barnet har rätt att avbryta undersökningen utan skäl. Du som förälder kan när som helst 

meddela om du inte vill att ditt barn ska deltaga i undersökningen längre. Inga namn kommer 

att sparas i arbetet utan endast barnets ålder och eventuella synfel.  

Vi frågor kan ni kontakta mig på tel. XXX-XXXXXXX mail: dinahlarsson@hotmail.com 

Min handledare är Johanna Enbuske Leg. Optiker.  Hon svarar gärna på eventuella frågor.          

tel. XXXX-XXXXXX  mail: johanna.enbuske@hik.se 

 
Lämnas till klassföreståndaren senast fredag 3 april. 
 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Mitt barn får deltaga i undersökningen    
 

Mitt barn får inte deltaga i undersökningen    
 

 

Barnets namn:  ..................................................................................................  

 

 

Klass:  ...............................................................................................................  

 

 

Målsmans underskrift:  .....................................................................................  

 

mailto:dinahlarsson@hotmail.com
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BILAGA 2 

Patient nr: Sfär: Cyl: Axel: Ålder: Kön: Övrig kommentar: 

Retinoskopivärde: H:      

V:   

Slutgiltigt värde: H:   

V:   
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